
Verplegen, verzorgen en begeleiden van patiënten, 
waarbij spoedeisende en/of continue bewaking en zorg 
nodig is en vitale functies bewaakt, ondersteunt of 
tijdelijk overgenomen moeten worden. Het coördineren 
van de zorg rondom patiënten.

Functie inhoud:

• Spoedeisende hulp: ontvangt alle categorieën 
patiënten, beoordeelt de toestand van de patiënt, 
verricht triage en bepaalt (volgens protocol en/of in 
overleg met de arts) welke en of er een ander 
specialisme ingeschakeld moet worden, waarschuwt 
de betreffende specialisten en stelt een 
verpleegkundig formulier op voor het kortdurende 
verblijf op de afdeling;
• Special care/IC: neemt een verpleegkundige 
anamnese af, stelt de behoefte aan verpleging vast en 
stelt het zorgplan op;

• Coördineert de zorg rondom patiënten in 
samenspraak met en/of verwijzing naar andere 
disciplines en neemt deel aan (multidisciplinaire) 
patiëntenbesprekingen;
• Draagt zorg voor informatieoverdracht naar 
betrokkenen en voor overdracht van zorg in geval van 
verplaatsing van de patiënt naar een andere afdeling;
• Evalueert de verleende zorg en stelt eventueel het 
zorgplan of verpleegkundig formulier bij.
• Stelt waarnemings- en bewakingsapparatuur in, 
bewaakt en ondersteunt vitale functies bij de patiënt 
en neemt deze zonodig over in overleg met de arts;
• Treedt handelend op bij afwijkingen volgens 
richtlijnen en verricht regelmatig in 
acute/levensbedreigende situaties diverse 
medisch-technische handelingen (zoals starten met 
hartmassage en eventueel intuberen en defibrilleren) 
in afwachting van de arts/ specialist; 
• Verricht diverse, complex verpleegtechnische 
handelingen conform protocollen (o.a. intramusculair 
en intraveneus injecteren, infuus aansluiten, 
katheteriseren, gespecialiseerde wondverzorging);
• Assisteert de behandelaars bij medisch-technische 
handelingen en bij het reponeren van fracturen en 
luxaties.

Functie-eisen

Kennis is vereist op het niveau van verpleegkundig 
kwalificatieniveau 4 aangevuld met een opleiding 
richting SEH of IC-verpleegkunde. Beschikt over 
meerjarige ervaring als verpleegkundige en over 
kennis van de organisatie. Kennis wordt op peil 
gehouden door het bijhouden van vakliteratuur, bij- en 
nascholing.

Wat wij bieden:
De functie verpleegkundige specialistische afdeling is 
ingedeeld in FG 50 Min 2,796.00 = en Max 3,888.00 = 
bruto per maand conform de geldende salarisschaal 
van Fundashon Mariadal.

Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan 
kunt u de websites bezoeken: 

www.fundashonmariadal.com 
http://youtu.be/ncryEHaPcwI. 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact 
opnemen met Mevrouw Edilse Goeloe via 
telefoonnummer +599 715-8900. 
 
Sollicitanten
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij u 
uit om uw sollicitatie vergezeld van kopieën van 
diploma’s en c.v. binnen 14 dagen te richten aan: 
Fundashon Mariadal, t.a.v. mevrouw Goeloe, 
Kaya Soeur Bartola 2, Postbus 359, 
E-mail adres: personeel@fundashonmariadal.org

De zorginstelling Fundashon Mariadal is op korte termijn op 
zoek naar een:

Verpleegkundige specialistische afdeling 
40 uur per week (M/V) 

Voor de afdelingen Spoed en Special Care


